
Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych 

dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Wińsko na lata 2022-2032 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), uchwały nr IX/93/2019 Rady Gminy Wińsko 

z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z 

mieszkańcami Gminy Wińsko oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 

r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) 

Wójt Gminy Wińsko 

ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wińsko  

na lata 2022-2032 

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu programu 

rewitalizacji. Konsultacje prowadzone będą w okresie od 2.01.2023 r. do 31.01.2023 r. w 

następujących formach: 

a) zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą: 

➢ formularza dostępnego na stronie https://winsko.pl/rewitalizacja/, 

➢ poczty elektronicznej rewitalizacja@winsko.pl, 

➢ zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, 

dostępnej na stronie internetowej www.winsko.pl; 

b) zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą formularza zamieszczonego do 

pobrania ze strony https://winsko.pl/rewitalizacja/ oraz w Biurze Obsługi Klienta 

(formularz będzie możliwy do pobrania w BOK od 2.01.2023 r.); 

Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na 

adres: Urząd Gminy Wińsko pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko lub drogą elektroniczną na 

adres: rewitalizacja@winsko.pl. 

c) spotkanie otwarte w dniu 19.01.2023 r. o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Sportu 

Turystyki i Rekreacji w Wińsku; 

d) zbieranie uwag ustnych w dniu 19.01.2023 r. w godzinach 8.00-16.00 w Biurze Obsługi 

Klienta Urzędu Gminy Wińsko. 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wińsko na lata 2022-2032 dostępny 

będzie w terminie 2.01.2023 r. do 31.01.2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na 

stronie internetowej Gminy Wińsko www.winsko.pl oraz na stronie internetowej 

dedykowanej rewitalizacji https://winsko.pl/rewitalizacja/. 

 
Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 31.01.2023 r. 

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji 

do Urzędu Gminy Wińsko. 

Wójt Gminy Wińsko 

/-/ Jolanta Krysowata - Zielnica 


